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Intensivvård
i 815 km/h
Från och med november
har Sverige tillgång till
världens mest moderna
ambulansflygplan. Med
30 minuters varsel står
de redo att betjäna svensk
sjukvård dygnet runt,
året om.
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Välkommen!
Med våra 7 000 medarbetare är vi Kalmar läns största arbetsgivare. Vi är utspridda över hela länet
och har 250 olika yrkesroller. Eftersom vi är en så stor arbetsgivare anställer vi ständigt nya, kompetenta medarbetare, ja vi får faktiskt 70 nya kollegor varje månad. Här får ni möta fyra av dem.

Lenita Ulander
Kliniksamordnare, folktandvården Västervik/Ankarsrum

Catrin Nibelius
Sjuksköterska, medicinavdelning 5,
Oskarshamns sjukhus

– Jag pluggade på Linnéuniversitetet
i Kalmar och tog examen i våras, då
flyttade jag hem till Oskarshamn igen
och började här. Som ny sköterska var
det tufft att börja mitt i sommaren
när många av de ordinarie var på
semester. Men nu flyter det på,
jag har kommit in i rutinerna. Jag
trivs jättebra, både i yrket och
på avdelning! Jag gillar arbetskamraterna, själva arbetet och
att det varje dag är ett varierat
arbete med högt tempo. Det
är alltid nya saker man stöter
på. Från början var mitt mål att
bli barnmorska, men jag blev
rekommenderad att börja på en
medicinavdelning eftersom man
får se och lära sig väldigt mycket här.
Jag trivs väldigt bra och kan tänka mig
att vara kvar i några år. Sen får vi se var
jag tar vägen, möjligheterna är många!

Samira Rustamova
Undersköterska, Stora Trädgårdsgatans hälsocentral i Västervik
– Jag kom från Azerbajdzjan
och har bott i Sverige i åtta år.
Senaste flytten gick från Oskarshamn till Västervik. Det är
tufft att vara ny på jobbet, men
tack vare mina fina kollegor
har jag anpassat mig till min
arbetsgrupp mycket snabbare
än jag tänkte.
På jobbet gör dagliga uppdrag
som alla andra. Jag tar olika sorts
blodprov, EKG, blodtryckskontroller,
assisterar läkare till små operationer.
Jag jobbar även i primärvårdsjouren.
Viktigaste för mig är att träffa vänliga
människor varje dag.
Det bästa med min arbetsplats är mina
kollegor. De är trevliga och hjälpsamma,
det blir man glad av. Det ger positiv
energi som man också sprider vidare.

– Tidigare har jag jobbat som ITkonsult, webbutvecklare och systemutvecklare på alltifrån små
bolag till större börsnoterade
bolag, men nu kände jag för att
testa att arbeta inom den offentliga sektorn. Jag jobbar framför
allt inom tandvårdsobjektet, som
är en del av vår samverkansmodell. Det kan vara alltifrån uppgradering av journalsystem till att
lägga upp nya resurser inom tandvården. Hittills har jag till exempel varit
med och uppgraderat journalsystemet
T4. Det bästa med mitt jobb är helt klart
att känna att jag är med och gör nytta för
samhället.

Sara Green-Jacobsson
Medicinsk sekreterare, psykiatriska
öppenvårdsmottagningen i
Vimmerby
– Som medicinsk sekreterare är man
spindeln i nätet och måste kunna
hålla många bollar i luften. Det är
något som jag gillar. Arbetsuppgifterna varierar från kassahantering,
diktatskrivning och schemaläggning till statistik och mycket annat.
Jag är nyutbildad och fastnade för
psykiatrin i samband med min praktik.
Psykiatrin är ett område som jag brinner
för. Det är så många som mår dåligt i dag
och då känns det bra och viktigt att få jobba
inom området. Mitt mål är att bli en duktig sekreterare, jag vill gå från att vara den som frågar till att vara den som folk frågar.
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Nya intranätet närmar sig

Det nya intranätet, som ersätter Navet, ska vara klart under första halvan av 2022.

Arbetet pågår för fullt med
ett nytt intranät som ska ersätta Navet. Lättare att hitta
information och en ny funktion för samarbete är två
saker du kan förvänta dig av
din nya digitala arbetsplats.
Dagens intranät Navet är över tio år
gammalt och har i dag en gammal
teknik som behöver uppdateras.
Med åren har också antalet sidor
blivit omfattande. På nya intranätet
kommer det bli tydligare vilken information som rör den egna arbetsplatsen och vilken information som

är gemensam för alla medarbetare.
En funktion som efterfrågats av
många är möjligheten till samarbetsytor, där en arbetsgrupp kan
dela information och chatta med
varandra. Detta kommer att bli
möjligt genom funktionen
Grupper.
– Vi är en projektgrupp med personer från
både Regionstab kommunikation och IT-förvaltningen som tillsammans
jobbar för att få allt på plats, säger
Kim Örnfjäder, webbansvarig.
– Det är både tekniska funktioner

som ska utvecklas, utseendet ska
designas och inte minst ska allt
innehåll ses över. Vi tror att det här
kommer bli riktigt bra för medarbetarna.
Samtidigt görs den externa webbplatsen Samarbetsportalen om
till två nya webbplatser: En
webbplats för vårdgivare
i länet, inom region och
kommuner, och en webbplats för regionala utvecklingsfrågor. Innan sommaren
2022 ska alla tre webbplatserna
finnas på plats.
Text: Emma Rydh

Visste du att...
…sedan regionen anslöt sig till tjänsten sms-livräddare i slutet av september i år har 954 frivilliga registrerat sig. Nu finns det därför närmare 2600 sms-livräddare
i vårt län som har laddad ner appen med samma namn.
Du som har utbildning i hjärt- och lungräddning kan ansluta dig och hjälpa till att rädda liv vid hjärtstopp som
sker utanför sjukhus. Läs mer om att bli sms-livräddare
på Region Kalmar läns sida på 1177.se
…samtliga Kalmar länstrafiks bussar i linjetrafik har
hjärtstartare ombord. Detsamma
gäller för en hel del servicefordon,
det vill säga de mindre bussarna.
Bra att ha i åtanke om man hjälper
till vid ett hjärtstopp och det finns
busstrafik i närheten!
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…repetitiv transkraniell magnetstimulering, rTMS,
är en ny behandlingsmetod som under hösten har införts
i psykiatrin i Kalmar län.
– Behandlingen riktar sig till människor med depression och som inte blivit hjälpta av vare sig medicin eller terapi, säger Tomas Kristiansson, strateg,
psykiatriförvaltningen.
Behandlingen innebär att den främre delen av hjärnan
stimuleras genom korta pulser av ett magnetfält. Den tar
ungefär en timme att genomföra och ges dagligen under
fyra veckor, sammanlagt vid 20 tillfällen. Till skillnad
från elbehandling (ECT) är rTMS en metod som inte har
visat sig ge minnes- eller koncentrationssvårigheter under pågående behandling. Patienten behöver heller inte
sövas, utan kan vara vaken under behandlingen.
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”Det här är nära
vård på riktigt”
En bedömningsbil istället för ambulans. Ja, det är vad som kan komma till personer i nordvästra länet
som ringt 112, i de fall där ambulans inte anses nödvändigt. Bedömningsbilen kallas first responder
och testas just nu i Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Projektet pågår i ett år och syftet är att
minska belastningen på de fyra akutambulanserna, så att de snabbare kan åka på akuta larm.
Daniel Loftby, du är en av
de fem projektanställda ambulanssjuksköterskorna som
bemannar first responderbilen i Hultsfred. Ni har varit
igång sedan oktober, hur har
det gått hittills?
– Det har gått bra! Det är en väldigt uppskattad och värdefull service vi ger och är en vårdnivå som
inte funnits tidigare.
Vad har ni i er bil som inte
ambulansen har?
– När vi kommer till en patient
så har vi möjlighet att, förutom
att som vanligt undersöka, även
ta olika prover och få svar inom
bara några minuter. Vi har även
tillgång till Cosmic patientjournalen och läkemedel mer anpassat
för att kunna behandla patienter.
Allt detta underlag ger värdefull
information som gör att jag, utifrån ett bredare beslutsunderlag,
kan fatta beslut om patientens vård.
– Sedan är det ju så att jag och
patienten är ett team. Jag ger fakta,
patienten ger sin upplevelse och
utifrån det agerar vi. Jag har också direktnummer till läkare för att
rådgöra samt även till kommunen
och dess biståndshandläggare.
Det är en väldigt viktig samverkan och ger stöd till mig samtidigt
som det blir en helhet för patienten, säger Daniel.

Daniel Loftby är en av ambulanssjuksköterskorna som bemannar first
responder-bilen i Hultsfred. Bilen är i
drift dagtid, alla dagar i veckan.

Vilka åker ni till?
– Ett exempel är att en äldre person larmar 112. Jag åker ut och
undersöker patienten, tar prover
och får svar inom bara några minuter. Jag ser att vissa prover är
bra men andra ser lite sämre ut.
Utifrån detta kan jag ge stöd och

vård och patienten kan vara kvar
hemma. Hade det varit en ambulans som hade åkt så kan man inte
veta utan att ta prover, utan måste ta
patienten till akuten för att göra det.
– Vi åker även på hjärtstopp,
akuta förlossningar eller är först
på ett larm och kan smärtlindra
och sätta dropp i väntan på ambulansen.
Vad möts du av för reaktioner?
– Mycket tacksamhet! En del blir
förvånade att det inte är en ordinarie ambulans och undrar om vi
inte ska åka iväg direkt. Men när
de ser vad jag gör och kan göra
så är de så oerhört tacksamma för
att få vård hemma och slippa åka
iväg.

att inflödet av icke-akuta till våra
akutmottagningar minskar och
framförallt att patienter får den
vård de behöver, på rätt ställe.
De slipper åka iväg till sjukhuset i onödan för att ta prover och
kanske få medicin för att sedan
många gånger vända hem igen.
– Jag tror verkligen på det här. Det
här är nära vård på riktigt och hur
vi ska jobba framåt.
Text & Foto: Anna Nyqvist

Vad tror du själv om det här
sättet att arbeta – vad är din
förhoppning?
– Vi har redan sett flera spin-off
effekter som minskade ambulanskörningar för icke akuta fall,
vilket förhoppningsvis ger kortare ledtider till de riktigt akuta
larmen. Förhoppningen är förstås

Fakta

First responder

 Arbetssättet för en ”first responder” är att ambulanssjuksköterskan
som bemannar bilen kan analysera, bedöma, behandla och identifiera subakuta och icke-akuta besvär. De ger också egenvårdsråd,
hänvisar patienten till primärvården eller tillkallar ambulans om det
behövs.
 Bedömningsbilen kan också larmas till hjälpsökande vid sjukdom/
olycka i väntan på ambulans.
 Syftet är att minska belastningen på de fyra ambulanserna i området. De har 5 000 uppdrag årligen, bara 46 procent av dessa slutar
med att patient transporteras till en sjukvårdsinrättning för vård.
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Snart två år

med pandemin

– från kris till det nya normala
Den 11 mars 2020 förändrades världen. Det var då WHO förklarade att covid-19 hade fått en
sådan omfattande global spridning att den hade utvecklats till en pandemi. Nu har 21 månader
gått. Hur har Region Kalmar län påverkats under pandemin, hur har vi ställt om och är vi tillbaka
i det nya normala? Tio medarbetare berättar.

”Folk tar mer hänsyn nu”

Jonny Hall
busschaufför serviceresor
och sjuktransporter

Normalt sett kör busschauffören Jonny Hall serviceresor och sjuktransporter men för några månader
sedan körde han också covidsmittade eller misstänkt smittade patienter till och från sjukhuset i Kalmar.
Att han utsattes för smitta var något han tänkte på men han var inte orolig.
– Vi fick utbildning i hur vi skulle ta på oss skyddsutrustning, handskar och visir så det kändes bra. Sen
var vi noga med att plasta säten innan körning och sanera och vädra bilen efteråt.
Arbetssituationen är nu tillbaka till det normala för Jonny igen. Många är vaccinerade och det går att
samåka.
– Folk har blivit mer försiktiga, man ger sig inte ut när man är sjuk utan tar mer hänsyn, vilket är positivt. På så sätt undviker vi ju också andra smittor.

”Helgöppet gör att vi kan jobba ikapp”
I mars 2020 stängde folktandvården i länet ner för att spara skyddsmaterial. Tre kliniker hölls öppna för
akuttandvård. Folktandvården i Berga Centrum var en av dem.
– Vi tog inledningsvis emot akuta patienter från hela södra Kalmar län, vilket skapade ett högt tryck.
Senare öppnades ytterligare en klinik i Nybro som kunde avlasta oss, säger Ulrika Dahl, klinikchef.
I september samma år öppnade folktandvården upp igen och nu ligger fokus på att få ner köerna
framförallt när det gäller barn. För att lyckas med det håller man öppet helger för bokade barnpatienter.
– Utmaningen ligger i att vi, parallellt som vi jobbar för att få ner köerna för barn, nu också ser att
behovet av akut tandvård ökar då många har väntat länge på besök. Det blir en utmaning.
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Ulrika Dahl
Folktandvården Berga centrum
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”Det finns ett stort värde i det mänskliga mötet”

Erik Sellgren
Högalids folkhögskola

På Högalids folkhögskola används numera digitala möten när det är svårt att hitta tid i kalendern.
Därutöver träffas personalgruppen i ett digitalt forum varje vecka. Däremot sköts undervisningen nu på plats, vilket Erik Sellgren välkomnar.
– Det finns ett stort värde i det mänskliga mötet. I en digital undervisning tappar du den
dynamiken du har i ett klassrum, det blir en envägskommunikation.
Bristande motivation var något Erik kunde se hos sina elever när de inte kunde ses på plats.
Men det fanns också elever vars närvaro ökade.
– Digital undervisning var positivt för dem som har svårt med sociala kontakter eller med
att ta sig till skolan. Hos dem såg vi en högre närvaro än vanligt.
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”En viktig lärdom är att bakom varje företag finns en människa”

Karin Ekebjär
regionala utvecklingsförvaltningen

Som samordnare för besöksnäringen träffade Karin Ekebjär många företag som drabbades hårt under
pandemin.
– När företagare ringde och grät, då förstod jag allvaret i situationen. Det livsverk man byggt upp,
riskerade att gå förlorat då besökare uteblev, säger Karin Ekebjär.
På regional utveckling ställde man snabbt om verksamheten från strategisk utveckling till vägledning
och företagsstöd. Man utbildade också de som möter företagare i psykisk ohälsa.
– En viktig lärdom vi dragit från pandemin är att bakom varje företag finns en människa. I en kris kan vi
därför inte bara fråga hur det går, utan hur man mår – att vara en medmänniska helt enkelt, säger Karin.

”Brist på personal gör att vi inte är tillbaka i normalläge”
Under pandemin gjordes kraftiga nerdragningar av operationer. Personal blev omflyttade och förändringar
gjordes i scheman och arbetstider.
– Eftersom jag även är intensivvårdssjuksköterska blev jag överflyttad till IVA. Jag gick på krislägesavtalet
med 12-timmarspass och minst 48 timmars veckoarbetstid. Det var tuffa pass med svårt sjuka patienter,
heltäckande skyddsmask 90 och skyddsutrustning. Trots det var det bra stämning och sammanhållning i
arbetslagen, säger Cecilia Rosenqvist Andersson, anestesisjuksköterska och koordinator.
På centraloperation i Kalmar har man ännu inte kunnat öppna upp alla operationssalar mycket på grund av
personalbrist.
– Pensionsavgångarna har inte kunnat mötas upp med ny personal. Det beror bland annat på att studenter inte har kunnat slutföra sin praktik till följd av neddragna operationer och nya medarbetare har inte
kunnat slutföra sina introduktioner i samma utsträckning som vanligt. Vi har hyrpersonal men det tar tid
innan de är inne i rutinerna på avdelningen.

”Länet har
blivit mindre”
Efter en tid av distansarbete är medarbetarna på
teknisk systemförvaltning
tillbaka på kontoret igen.
– En fördel med de digitala morgonmöten vi haft är
Stefan Haglund
IT-förvaltningen
att teamet, som finns över
hela länet, har kommit närmare varandra. Länet har blivit mindre. Därför kommer vi
fortsätta med det, säger Stefan Haglund.
– Till följd av pandemin har vi fått ta fram en del IT-stöd
snabbare än vad vi annars har gjort, till exempel kapacitetsutökning av VPN och olika hjälpmedel för distansarbete. Samtidigt har vissa projekt varit vilande vilket sammantaget har gjort att vi inte har upplevt en större belastning
än vanligt.
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Cecilia Rosenqvist Andersson
centraloperation Kalmar

”Vi fortsätter
med extra
skyddsutrustning”
– Vi är vana vid att ta hand
om svårt sjuka patienter men
det som har varit annorlunda
Melker Engström
ambulansen i Västervik-Gamleby
nu är de omfattande vårdhygieniska rutinerna. Det säger
Melker Engström, ambulanschef i Västervik-Gamleby.
– Stressigt, varmt innanför skyddsutrustningen, visir som immade igen och den omfattande saneringen av ambulansen
efter en transport. Stundtals har man varit ganska trött. Det är
nästan så att man har längtat efter ett vanligt benbrott.
Viss skyddsutrustning kommer ambulanspersonalen fortsatt
att ha på sig. Likaså fortsätter man med skärpta hygienrutiner.
Man kommer även att vara fortsatt återhållsamma med anhöriga i ambulansen.
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”Vi har beredskap för en ny våg”
– Vi är inte tillbaka till ett normalläge men läget är inte längre lika akut Nu betar vi successivt ner lagret
men har en beredskap för en ny våg, säger Tonie Karlsson, lagerbiträde på centralförrådet i Kalmar.
Situationen var en helt annan för bara några månader sedan.
– Det kunde komma 30 pallar handskar på en gång som vi var tvungna att förvara. Vi fick använda alla
utrymmen vi kunde hitta - kulverten under sjukhuset, gympasalen, verkstadsförrådet. Ute på flygplatsen
ställde vi upp flera containrar.
Jobb kvällar och helger men också hjälp från logistikenheten gjorde att man hann. Att delar av vården
pausades gjorde att man kunde koncentrera sig på de avdelningar som var igång. Tempot har slitit på
medarbetarna. Trots det har stämningen varit bra, enligt Tony.
– Visst har vi ibland gått varandra på nerverna men vår starka sammanhållning har gjort att det har gått bra.

Tonie Karlsson
centralförrådet

”Det digitala matstödet underlättar för långväga patienter”

Emelie Engberg
AnorexiBulimiCenter
i Västervik

På AnorexiBulimiCenter i Västervik införde man under pandemin ett digitalt matstöd. Via videomöten
mellan behandlare och patienter har man pratat om hur en måltid skulle se ut och om den mat som finns
på tallriken. Därefter har man ätit gemensamt.
– I vanliga fall träffas vi i dagvården där vi tillsammans med våra patienter äter mellanmål och lunch.
Däremellan har vi teoripass där vi till exempel pratar om vad som sker i kroppen om nutrition uteblir,
säger Emelie Engberg, sjuksköterska.
I dag har ABC gått tillbaka till normalläge, men man kommer att behålla det digitala matstödet som
ett alternativ. Flertalet patienter har tyckt att det fungerar bra.
– Det digitala matstödet underlättar framförallt för långväga patienter och därför kommer vi att behålla
det som ett alternativ. Våra patienter är också i riskgrupp och det har vi med i tankarna om när vi erbjuder
dagsjukvård på plats framöver.

”Det har varit, och är fortfarande, en pressad situation”
– Är du bokad för vaccination av säsongsinfluensa, dos 3 mot covid eller är det ett annat bokat besök?
På Berga hälsocentral sitter entrévärden Saga Elmersson. Hon tar emot, prickar av och visar besökaren rätt. Viktiga uppgifter är också att se till att den som har infektionssymtom inte går in via huvudentrén
utan genom en särskild sluss och att bokade patienter inte kommer för tidigt. Den här dagen är nämligen 160 vaccinationer inbokade vilket ställer krav på både flöden, logistik och utrymmen.
– Lokalerna är nya men som det är nu så är vi trångbodda, säger verksamhetschefen Maria Rundgren.
Vi måste kunna sprida ut våra besökare och därför används varenda yta så gott det går. Vi ser också till
att minimera väntetiden inomhus.
Digitala vårdbesök, separerade flöden, egna hälsokontroller i hemmet och entrévärd är några av de
förändringar som gjorts under pandemin och som Maria delvis planerar att ha kvar och utveckla.
– Det har varit, och är fortfarande, en pressad situation. Samtidigt har alla visat på en fantastisk förmåga att ställa om och tänka nytt.

Saga Elmersson och Maria Rundgren
Berga hälsocentral

Text: Trine Nyberg Illustration: Simon Leijnse
Foto: Simon Leijnse. Trine Nyberg, Privat
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En flygande ambulans
i sjukvårdens tjänst
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Det senaste tillskottet inom svensk sjukvårdsutrustning är sex stycken vingförsedda intensivvårdsavdelningar som susar fram i 815 kilometer i timmen. Med
Svenskt Ambulansflygs entré har Sveriges sjukhus plötsligt kommit betydligt
närmare varandra.

Vi ses på infektionsavdelning
39 i mitten av augusti. Just nu
finns här inga inlagda covidpatienter, så läget är som det
brukar vara på en infektionsavdelning. Fast ändå inte.
Garden är fortfarande uppe.
– Man har levt med det så länge,
därför tänker man att det bara är
en paus. Förra året var nämligen
likadan, det kändes så bra under
sommaren och sedan exploderade
det och på bara någon vecka var
det hög smittspridning. Därför vågar man inte släppa garden, berättar sjuksköterskan Karin Angré.
De minns att frågorna var
många i början av 2020. Luftburet
eller droppsmitta, smittade viruset kanske genom ventilationen?
Biter desinfektionen på ytorna
som sanerats? Går det att få tag
på skyddsutrustning? Tygrockar
som för länge sedan användes vid
operation plockades fram. Dubbla
Beroende på behov kan ambulansflygplanens inredning anpassas. Upp till tre liggande patienter
får plats.
Foto: Svenskt ambulansflyg
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handskar. Söndertvättade händer,
handsprit som luktade annorlunda. Masker från försvaret, masker
från OKG, masker som kändes
omöjliga att kommunicera med.
Märkena i ansiktet och svetten
som rann ner i det lilla utrymmet
vid hakan.
– Vi är vana att kunna bota,
men plötsligt visste vi ingenting.
Det var både skrämmande och
frustrerande, vi kände oss hjälplösa i början när ingenting hjälpte,
berättar undersköterskan Lina
Göljén.
– Då behandlade vi med syrgas
och det var bara en lång väntan.
Sen började man se mönstret att
det kunde bli kritiskt efter ett
visst antal dagar… dag 5-7, dag
11-13. Samtidigt kändes det som
om sjukdomen betedde sig lite annorlunda varje gång vid första vågen, att många patienter var äldre
spelade säkert också roll, berättar
Karin och Lina.

Lurig sjukdom
De beskriver en lurig sjukdom
där många patienter inte känt av
syrebristen de drabbats av. Om
hyffsat pigga patienter som säger att de mår okej, men där deras syrevärde skvallrar om något
helt annat. Och hur läget kunde
bli kritiskt, väldigt snabbt. Efter
hand klarnade sjukdomsbilden
och vilka insatser som var mest
effektiva. Optiflow, en högflödesgrimma som hjälper till med syresättningen, kom att bli ett viktigt
hjälpmedel.
– När det var som mest intensivt fanns det stunder då alla apparater var igång. Det var några
gånger då vi var på gränsen, men vi
lyckades alltid lösa det, berättar de.
De beskriver ett bra samarbete
med IVA och geriatriken, som
också vårdade covid-patienter
på länssjukhuset. Även en bra
dialog, med många snabba beslut,
med personalen på akuten i Väs-

tervik, som skickat många covidpatienter till Kalmar.
Tredje vågen tuffast
För att stötta upp verksamheten
på infektion togs extrapersonal in.
– Under hösten kom mycket
ny personal som vi ordinarie lärde
upp, men de var tyvärr bara här
under kort tid. Det tog mycket på
krafterna att lära upp andra vid
sidan av sitt eget arbete, berättar
Karin och Lina.
I början av året och fram till
maj drog den tredje vågen in över
länet. Även om de kände sig förberedda inför detta, upplevde de
sig ändå som ensamma och beskriver denna perioden som den
värsta.
– Jag upplever att personalgruppen var som mest splittrad
då också, när vi behövde varandra
som mest. Det var en tuff period.
Vi var trötta och det kändes som
om alla insatser alltid kom för Det
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Under våren kommer ambulansflygplanen
börja användas i hela Sverige. Modellen Pilatus PC-24 används sedan tidigare i bland annat
Australien, men de svenska flygplanen är de
första som utrustats med elektrisk bårlyft.

Att personal, patienter och
organ transporteras över
stora avstånd i Sverige är
ingen nyhet. Men aldrig förr
har transporterna kunnat göras så snabbt, effektivt och
patientsäkert som nu blir
möjligt.
I mitten av oktober samlades representanter från Region Kalmar
län, regeringen och media på
Kalmar Öland Airport. Under en molnfri himmel fick
besökarna en visning av ett
pinfärskt flygplan som levererats direkt från fabriken
i Schweiz.
– Det tog 35 minuter att flyga
från Arlanda till Kalmar, säger piloten Anna Gillblad.
– Förutom att vara snabbt är
flygplanet byggt för att flyga högt,
så vi kan flyga över vädret och
den övriga flygtrafiken. Det gör
att vi kan flyga mer raka vägen i
stället för att rätta in oss i ledet.
Det vit-blå-gula flygplanet i fråga
är ett av sex Pilatus PC-24 som
från och med november betjänar
landets 21 regioner, som gemensamt äger Svenskt Ambulansflyg.
Anna Gillblad har arbetat som
pilot i 20 år inom regionalflyget
och för SAS. Den nya tjänsten

innebär nya utmaningar, men
även en ny inställning till jobbet.
– Jag älskar ju att flyga. Men i
stället för att bara ta sig från punkt
A till punkt B känner jag att jag
gör en samhällsnytta på det här
jobbet. Och jag har främst flugit Airbus a320 tidigare, jämfört
med det känns det här flygplanet
som en liten sportbil, säger Anna
och skrattar.
Ambulansflyg har funnits länge i främst norra
Sverige men detta är
första gången samtliga 21 regioner går
ihop och ser till att hela
landet får tillgång till de
snabba transporterna.
– Detta är ett fantastiskt flygplan, säger Mariann Holmberg,
kommunikationschef vid Svenskt
ambulansflyg.
– En central del är att flygplanet inte har modifierats för att
fungera för vård, utan i stället från
början byggts runt en vårdmiljö.
– Men vi ska inte glömma den
koordinering som kommer krävas
från marken. Vi vill bland annat
undvika tomma returresor som i
stället kan användas till att transportera andra patienter. Själva
hjärtat i hela systemet blir koordinationen och det kommer vara ett

fortlöpande arbete att utveckla den.
Under november startades
verksamheten för Umeå och i
februari 2022 startar man på Arlanda och Landvetter. Därefter
kommer ambulansflygen stå redo
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att betjäna samtliga regioner, med
30 minuters varsel, dygnets alla
timmar, året om.
Text: Tomas Löwemo
Foto: Mattias Johansson

Ambulansflyget

 Flygplanstyp: Pilatus PC-24
 Landnings- och startsträcka: 1200 meter
 Flyghöjd: 45 000 fot (15 000 höjdmeter)
 Vingspann: 17 meter.
 Längd: 17 meter.
 Höjd: 6 meter.
 Maxhastighet: 815 km/h.
 Räckvidd: Cirka 200 mil på en tankning, vilket motsvarar Arlanda
- Rom. (Räckvidden är avgörande för transplantationsteam vid
hämtning av organ).
 Utrymme: Upp till tre samtidigt liggande patienter eller som max
elva sittande passagerare.
 Bemanning: Två piloter och minst en erfaren och specialistutbildad
IVA-/anestesisjuksköterska.
 Användningsområden: Kabinen kan enkelt anpassas i olika
konfigurationer. Exempelvis transporter av patienter med stabila
tillstånd eller specialistteam för akuta tillstånd, kuvös, ECMO eller
transport av organ för transplantation och medföljande specialistteam.
 Hjälputrustning: Elektrisk bårlyft och bred port för lastning av
patient bidrar till hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö med
minskad risk för lyft- och klämskador.
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Undersköterskor kan få en
arbetsgivarefinansierad specialistutbildning, frågan ska
utredas.
Verksamhetsplanerna som
varje förvaltning tar fram beskriver vilken verksamhet som
planeras kommande år utifrån
den budget som beslutats.
Wall streets påverkan på
den svenska börsen spelar
roll också för regionen som
har avsatt pengar i Kalmar
läns pensionskapitalförvaltning (KLP) för medarbetarnas
framtida pensioner.

Några av nyheterna i Regionplanen
2022-2024 från A till Ö
Akutmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar ska byggas
om så att också ögon- och
öronpatienter ska kunna tas
emot där.
Biljettpriserna i kollektivtrafiken höjs från årsskiftet med
en-tre kronor per enkelbiljett
beroende på hur många
zoner man reser.
Cervixcancer eller livmoderhalscancer ska utrotas. En
plan ska tas fram inom sydöstra sjukvårdsregionen.
Digitala omställningen
fortsätter inom hälso- och
sjukvården.
Effektiviseringskravet sänks
till en halv procent kommande
år. Undantag görs för beställd
vård och stöd till kultur och
organisationer.
Folkhögskolorna ska prioritera utbildningar för personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden och planera för
fler yrkesutbildningar.
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Globala hållbarhetsmålen i
FN:s Agenda 30 är grunden för
regionens hållbarhetsarbete.

Nöjdheten med Kalmar
länstrafik ska öka bland länets
invånare.

Högkostnadsskyddet höjs
vid årsskiftet till 1 200 kronor.

Oskarshamns sjukhus ska
byggas om och till för nya
MR-kameror samt samordnad
kafeteria och restaurang.
Kostnad 144 miljoner kronor.

Investeringarna den kommande
planperioden stannar på 2,3
miljarder kronor i byggnader
och 596 miljoner i inventarier.
Järnvägssatsningar på
Stångådals- och Tjustbanan
är prioriterade för regionen
och länets kommuner och
insatser görs för att påverka
de statliga investeringarna.
Kliniskt träningscenter (KTC)
ska utvecklas till kompetenscenter för livslångt lärande
(och träning).
Laddstolparna vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks
sjukhus ska bli fler.
Mått är ett återkommande inslag i regionplanen. Där anges
vilka mätbara mål regionen
har satt upp i olika avseenden.

Psykiatrins nya lokaler i Västervik är den största enskilda
investeringen under planperioden. Samtidigt kommer
inflyttning att ske nästa år i de
nya psykiatrilokalerna i Kalmar.
Q1 är årets första kvartal. Efter
detta kommer också årets första delårsrapport. En avstämning på hur det går.
Regionplanen beskriver vad
regionen ska göra de kommande tre åren.
Skattesatsen blir oförändrad
nästa år. 11.86 kronor per
intjänad hundralapp.
Tobaksfritt län 2025 är ett av
regionens hälsomål.

Xtra pengar i form av 142
miljoner i riktat statsbidrag
ska användas för att ta hand
om den vård som skjutits upp
under pandemin.
Yngre ska tidigt få upp ögonen för de yrken som regionen har att erbjuda. Länets
skolungdomar ska erbjudas
praktikplatser och organiserade prova-på-aktiviteter.
Zzzz…Inte somna, du har
Å, Ä och Ö kvar.
Återstarten för kollektivtrafiken för att öka resandet
efter pandemin kräver extra
åtgärder.
Ändringsförslag fanns det
gott om när budgeten för
2022 och regionplanen 20222024 togs av regionfullmäktige. Totalt levererade de fyra
oppositionspartierna 164 olika
yrkanden på ändringar.
Östersjöregionen är ett
viktigt fokus för det regionala
utvecklingsarbetet. Inte minst
genom samarbetet inom
Euroregion Baltic.
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- Jag är 63 år och det digitala är egentligen inte min grej, men tack vare att jag
har kompetenta och engagerade kollegor omkring mig har min idé kunnat
förverkligas, det är jättehäftigt! Säger
Anne-Lie Gustafsson, här tillsammans
med Anna Norrenge från utdelningen
av Vitalisstipendiet i våras.

Prisat program för sjukskrivna
Nu går Sjukskrivningskollen på export till andra regioner
Tack vare ett team med medlemmar från olika yrkesgrupper blev Anne-Lie Gustafssons idé om ett digitalt stöd
för sjukskrivna patienter verklighet.
– Jag hoppas att programmet ska
vara till stor nytta för den här
patientgruppen, säger Anne-Lie
Gustafsson, processledare på Regionstab samordning hälso- och
sjukvård.
Sjukskrivningskollen är uppbyggt som en bok med olika avsnitt om till exempel ekonomi,
försäkringar, hur man får hållbarhet i sin arbetsförmåga och vilka
möjligheter man har till annat
stöd. Det finns också en meddelandefunktion där den sjukskrivne
kan prata med sin rehab-koordinator som även kan följa var patientens delaktighet i programmet
och på så sätt ge stöd hela vägen.
– Jag är så tacksam över vårt
team som har jobbat oss igenom

programmet avigt och rätt och för
kollegor och patienter som ställt
upp och blivit filmade. Att vi tillhör olika professioner där några
står för innehållet och några för
det tekniska är superviktigt för att
få en färdig slutprodukt.
I dag finns inget motsvarande
verktyg på nationell nivå i Sverige och flera regioner har tecknat
avtal för att få använda programmet. I våras fick gänget bakom
programmet också ta emot Vitalisstipendiet för sitt arbete. Stipendiet har instiftats av Vitalis
(Nordens ledande konferens och
mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg), TietoEVRY och Health & Care Nordic.
Syftet är att lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar
nytta för individ, verksamhet
eller samhälle. Stipendiepengarna,
50 000 kronor, kommer att användas till att översätta programmet
till fler språk och att få texterna

upplästa för dem som inte kan ta
till sig skriftlig information. Under hösten ska programmet också
utvärderas av Linnéuniversitetet.
Anna-Lena Nilsson som är pro-
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jektledare på eHälsoinstitutet där,
ska intervjua patienter och rehabkoordinatorer om deras upplevelse
och nytta av programmet.
Text: Camilla Breiler Foto: Emmy Jonsson

Detta är sjukskrivningskollen

 Ett digitalt stödprogram för sjukskrivna personer utvecklat av
Region Kalmar län.
 Programmet är tillgängligt via e-tjänsterna på 1177.se och är anpassat för dator, surfplatta och smartphone. Programmet innehåller
texter, bilder och filmer med samlad information från till exempel
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt skattningsformulär och aktivitetsplaner.
 Patienten får tillgång till de olika modulerna via sin rehabkoordinator som anpassar programmet utifrån patientens individuella
behov. Syftet är att stödja patienten genom processen och stärka
dem till att bli delaktiga med målet att återgå i arbetslivet.
De som har utvecklat Sjukskrivningskollen är Anne-Lie Gustafsson,
processledare, Regionstab samordning hälso- och sjukvård, Anna
Norrenge, interaktionsdesigner på Regionstab kommunikation och
sjuksköterskorna Lill Gunnarsson, Ljungbyholms hälsocentral och
Lena Olsson, Stora Trädgårdsgatans hälsocentral.
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Medarbetarna på barn- och ungdomskliniken gick in med ett stort engagemang för att barnanpassa verksamheten från grunden. Att arbeta efter barnkonventionen
tar aldrig slut utan pågår hela tiden, säger de. Från vänster: Frida Juliusson, Ulrika Gustafsson, Sofie Danielsson, Karin Petersson och Laura Österdahl.

Med barnens bästa i fokus
Efter ett och ett halvt års
envist arbete blev det klart.
Barn- och ungdomskliniken i
Kalmar är nu certifierade för
barnanpassad vård.
– Det känns jätteroligt men samtidigt är det nu det stora arbetet
börjar, säger Karin Pettersson och
Ulrika Gustafsson som varit drivande i arbetet.
Barn har fått en stark och särskild ställning i vården i och med
att barnkonventionen blev lag
2020. Men hur vet vi att vården
verkligen är barnanpassad på
riktigt? Det nystartade nationella
nätverket för barnanpassad vård
med barnombudsmannen Martin
Price i spetsen har svaret på den
frågan. Tillsammans har man tagit
fram ett antal kriterier för hur arbetsplatser kan undersöka och mäta
hur barnpassad verksamheten är.
– Det har verkligen varit en
lärandeprocess, säger Ulrika
Gustafsson, förskollärare. Det är
egentligen inte certifieringen som
är det viktiga utan själva processen. Att arbeta efter barnkonventionen är inte något man kan
sätta check på, utan det pågår hela
tiden. Det som har hänt är att vi
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har blivit bättre på att ställa oss
frågorna. Har vi verkligen tänkt
på barnets bästa?
Det var ungefär ett och ett halvt
år sedan som Petra van Echtelt
Hornsta, verksamhetschef vid
barn- och ungdomskliniken, fick
nys om möjligheten att bli certifierade och blev genast intresserad. Snart var en arbetsgrupp
bildad och en ”kompisklinik”
hittad, vilket var en förutsättning
för granskningen. Först skulle den
egna verksamheten granskas, sedan skulle verksamheten granska
en liknande verksamhet och vice
versa.
Hittade kompisklinik
– Vi ville helst hitta en klinik utanför länet, berättar Petra. Då kunde
både kliniken i Kalmar och Västervik ta till sig av arbetet efteråt.
Vi hittade ganska snabbt barn- och
ungdomskliniken i Växjö som var
med på tåget. Samarbetet med
dem har varit väldigt givande.
Kriterierna för barnanpassad
vård delas in i fem kategorier:
Vårdprocess och organisation,
miljö, trygghet, delaktighet och
information, lärande, inflytande
och påverkan samt rättigheter.

Varje kategori innehåller ett antal
frågor att ta ställning till.
– Det var mycket mer omfattande än vi trott, och samtidigt
väldigt roligt och lärorikt, berättar
Karin Petersson, undersköterska.
Det handlade inte bara om vad vi
tror eller tycker, utan vi behövde
också säkerställa att det stämde i
alla led. Vi var verkligen tvungna
att engagera oss till 110 procent.
Granskningen tog nästan ett
år, visade både på styrkor och
svagheter och resulterade i en
handlingsplan med aktiviteter.
En aktivitet har varit ett enhetligt
bildstöd som man har tagit fram
tillsammans med habiliteringen.
En annan sak man upptäckte var
att syskon behöver få ett bättre
och tydligare stöd.
– Vi ska också bli bättre på att
erbjuda egentid med vårdperso-

Fakta

nalen, berättar Petra. Utefter ålder
och mognad kan det vara viktigt
att själv få tid tillsammans med
vården, utan att föräldrarna är
med. Särskilt när man närmar sig
vuxenåldern.
Granskningen visade även upp
styrkor som redan fanns. Till exempel fanns redan ett gott arbete
med olika mötesplatser som diabetescafé. Ett annat exempel var
den starka samverkan som fanns
med Neo och IVA, bland annat
genom projektet Nollseparation.
– Det roligaste var att verkligen se sin klinik. Jag är så stolt
över oss! Vi har grejer att jobba
med, men jag känner en stor stolthet över vårt arbete, säger Ulrika
Gustafsson
Text: Emma Rydh
Foto: Mattias Johansson

Hur barnanpassad är er
verksamhet?

Vill ni också barnanpassa er arbetsplats? Ta kontakt med barn- och
ungdomskliniken vid Länssjukhuset i Kalmar eller kolla in Nätverket för
barnanpassad vård på https://barnanpassadvard.se/
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Marie ny samordnare
för nära vård
Omställningen till nära vård berör och kommer att göra skillnad
för både medarbetare och invånare. Sedan oktober är Marie
Ragnarsson ny samordnare för
regionens arbete med nära vård.
Många känner igen henne efter
tiden som vaccinationssamordnare men
nu är det en ny
utmaning som
gäller.
– Individen behöver bli mer involverad i sin hälsa
och vård och vi behöver arbeta
mer förebyggande. Vi behöver
också jobba över patientens vårdgränser på ett bättre sätt än idag.
Det är ett mindset vi behöver
ändra och vi är alla en del av den
utvecklingen, säger Marie.
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Tre snabba till
Elin Edvinsson, civilingenjör
med inriktning medicin och
teknik, som är en av tre nya
verksamhetsutvecklare inom
digitalisering för de tre sjukvårdsförvaltningarna.
Vad är det du ska göra?
– Jag kommer arbeta verksamhetsnära för att utveckla vårdens
digitala flöden och processer för
alla tre förvaltningarna, med effekt
för både medarbetare och patient/
invånare.

Hur kom det sig att du sökte
det här jobbet?
– Att få jobba med digitalisering
för sjukvård känns viktigt. Det är
en kombination av mitt tekniska
intresse som ingenjör ihop
med att hjälpa människor.
Nu får jag på nära håll se
när tekniken används och
skapar nytta för sina användare. Den digitala resan
har bara börjat och det känns
spännande att få vara med.
Hur har första tiden varit?
– Oj, full av intryck och introduktion i olika former. Jag känner mig

varmt välkomnad av alla, inte minst
av Anna Sandell och Johanna Törning, som är de andra två kollegorna, också nya i sina roller. Vi är
ett team och ska även jobba i nära
samarbete med gemensam
vårdprocess. Projekt som vi
ska arbeta med framåt är
Nova, egenmonitorering
och symptombedömning,
hänvisning och chatt. Jag
har också hunnit med ett flertal
hospiteringar på olika förvaltningar
för att få verksamhetskunskap. Det
har varit otroligt givande.

Följ dina kollegor
Om du är intresserad av vad dina kollegor gör under sina arbetsdagar kan du följa våra sociala medier.
Här är några av de mest populära inläggen den senaste tiden:

Instagram: Ett stafettkonto
mellan olika arbetsplatser i organisationen.

Facebook - Jobba hos oss:
Inlägg med kollegor, arbetsplatser,
goda exempel, förmåner, evenemang och lediga jobb.

Linkedin:
Inlägg som handlar om framgångar,
förbättringsarbeten, forskning och
utveckling.

Bättre bemötande med
hbtq+-diplomering
Från och med december kan
hbtq+-diplomeringen genomföras
via Kompetensportalen. Genom
ökad kunskap nås målet att alla,
oavsett kön, sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck, ska bli
bra och tryggt bemötta hos oss i
Region Kalmar län. Hela enheten
blir diplomerad för tre år när all
personal har gått utbildningen och
har enats om hur fortsatt inkluderande arbete ska ske. Den digitala
utbildningen genomförs i etapper,
beroende på när du har tid och
möjlighet. Hittills i år har elva
enheter diplomerats. Vid frågor,
kontakta carolina.lenesdotter@
regionkalmar.se

Instagram

Facebook

Linkedin

Inläggen från medarbetarna på löneservice
och deras digitala kollega roboten Robban
blev väldigt uppskattade under den vecka de
var ambassadörer för vårt Instagramkonto.
Vill din verksamhet också synas här? Hör av er
till Regionstab kommunikation!

På vår Facebook-sida Region Kalmar län –
Jobba hos oss visar vi upp våra olika yrken och
verksamheter. Här är det kosten som firar att
vi återigen utsetts till den region som serverar Sveriges bästa sjukhusmat enligt nationell
patientenkät.

Nyheten att Region Kalmar län tillsammans
med landets övriga regioner köpt in sex ambulansflyg blev en riktig gilla-raket på LinkedIn tidigare i höstas.
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”Jag är stolt och glad att få tillhöra
ett så bra gäng!”
Uppskattade kollegor finns det gott om! Det märks inte minst när det gäller nomineringar
till Nervenfikat. Här är några av alla fina motiveringar som strömmat in.
Vi vill nominera vår kollega Jennie
Engstrand, medicinsk sekreterare
på Borgholm/Löttorps hälsocentral
till Nervenfikat. Hon är vår fantastiska glädjespridare som med stor
integritet och drivkraft, trots “många
bollar i luften”, alltid med ett stort
leende är redo att hjälpa till!
/ Hennes kollegor

Jag vill nominera min kollega
Helen Holmström. Helen arbetar
nu dubbelt som sjukhusstrateg och
patientsäkerhetssamordnare i väntan
på att en ny patientsäkerhetssamordnare ska rekryteras. Hon har arbetat
många år i rollen som patientsäkerhetssamordnare och var ett ovärderligt stöd för mig när jag kom ny
som chefläkare 2017. Oavsett vad
man frågar eller ber om får man alltid hjälp. Helen har alltid sjukhusets
bästa för ögonen och har drivit arbetet med patientsäkerhetsfrågorna på
ett föredömligt sätt. Länssjukhuset
kan inte få en bättre sjukhusstrateg
och jag är glad att jag även i hennes
nya roll får ha henne som kollega.
Hon är värd en fika - och mycket
mer!
/ Gunhild Nordesjö Haglund

1 Vi fick en ny kollega Emma
i april. Hon har infört pausgympa
varje lunch. Vid klockan 12:00
samlas alla på familjecentralen
(Lindsdal) för ett pass på sju minuter. Vi jobbar på och skrattar
tillsammans. Gemensamhetsskapande. För att ta igen eventuella
förlorade kalorier vore det jättekul med en Nerven-fika för att
visa vår uppskattning.
/ Caroline Hagström med
kollegor
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2 Jag vill hylla min smarta och
proffsiga ekonomicontroller Lina
Tunek. Tack vare henne har jag
lärt mig förstå snårig ekonomiuppföljning liksom tagit ett extra
djupt andetag då och då. Hon ser
helheten och ger siffrorna mening
och sammanhang. Hon är pedagogisk, sansad och kan guida i
både Stratsys och livet i största
allmänhet. Tack Lina!
/ Karolina Höckerfelt

3 Jag skulle vilja nominera vår
kliniksamordnare på Folktandvården i Oskarshamn, Christina
Langseth. Förutom att hon är vår
kliniksamordnare är hon den som
samlar ihop gruppen och försöker
skapa en kontakt mellan alla för
att stämningen ska fortsätta vara
god. Om en sköterska blir sjuk så
kommer Christina in och tar ansvaret för att kvaliteten på arbetet
ska vara den bästa som vi kan ge
till våra patienter. Hon är alltid
redo för att hjälpa, visa hur man
kan fixa saker och funktioner i T4,
vara tillgänglig och en viktig grej
vi inte ska glömma är fredagsfikat! Christina är inte gammal alls,
men vi ser henne som klinikens
mamma! Hoppas verkligen att
hon får en trevlig överraskning,
hon förtjänar den!
/ Sarah Al Salek

Jag vill nominera Maritha Karlsson, systemförvaltare på kundtjänst
teleservice. Proffsig och uppskattad
kollega som alltid tar sina arbetsuppgifter på allvar och anstränger sig för
att lösa uppgiften. Hon visar stort
engagemang och mycket bra på att
samverka och samordna vid olika
situationer.
/ Henrik Uveborn

4 Det känns inte bra att nominera en specifik person då alla på
vår arbetsplats (Färjestadens
hälsocentral) är värda en stor
tårta. Alla arbetsgrupper jobbar
hårt efter bästa förmåga även om
vi periodvis haft mycket sjukfrånvaro. Jag är stolt och glad att få
tillhöra ett så bra gäng!
/ Åsa Mobaeck

Jag vill nominera forskningssjuksköterskorna Lisa Fust och
Helén Jung på onkologiska kliniken i Kalmar som jobbar i det
tysta för att möjliggöra att regionens
patienter ska kunna ingå i aktuella
kliniska studier. Detta viktiga arbete
banar väg för utveckling av vård och
behandling och är ett oerhört viktigt
arbete för framtiden.
/ Emma Larsson

5 Jag vill nominera våra två bokare
på onkologen, strålbehandlingen i
Kalmar, Anita Ottosson och
Camilla Wilde Björling. De gör
ett fantastiskt arbete! De bokar tider till patienten och måste se till
att logistiken fungerar för SVF
(standardiserade vårdförlopp) och
mellan undersökningar - diagnos,
tid för läkarbesök, CT-undersökning, target-ritning, dosplanering,
behandlingstider. Och allt som
då också ska hända mellan dessa
stationer. Allt detta fixar det med
ett leende på läpparna! Utan Anita
och Camilla stannar vår avdelning! De är värda fika varje dag!
/ Ingrid Karlsson

Önskar nominera vår stabskollega Muris Sipo, ekonomichef
på psykiatriförvaltningen. Han
har verkligen tagit detta med att
sprida glädje genom komplimanger till en helt ny nivå. Alltid fantasifulla kreationer som lockar till
skratt. Visar även genuin omtanke
för sina kollegor även om det
oftast sker med en liten ”twist”.
Jag tycker att Muris förtjänar
uppmärksammas som den uppskattade och kunniga kollega han
är. Och…så gillar han fika!
/ Sofia Velinder

Jag skulle vilja nominera min kollega Kristina Gustafsson, sjuksköterska på ortopedmottagningen
Kalmar. Kristina är en klippa på
många sätt, hon sätter alltid patienterna i första rummet och samma
sak med sin arbetskollegor! Hon
har aldrig långt ifrån skratt och kan
göra vem som helst glad, hon är
värd en fika och lite till!
/ Sanna Lindahl

Vi medicinska sekreterare vill
nominera hela vårt läkarteam
på medicinkliniken i Oskarshamn. Vi har tillsammans en härlig stämning och högt i tak och
där vi sekreterare känner att vår
roll i vårdkedjan är viktig och att
den uppskattas och värdesätts och
även synliggörs av våra doktorer.
Vi har alltid ett bra samarbete, en
bra kommunikation och jobbar
gemensamt mot samma mål i en
positiv anda.
/ Almira, Maria J, Kirsi,
Helene, Hanna, Jessica och
Madelaine
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Jag nominerar vår hälsoguru och
goda arbetskamrat - assistent
Mikael Westin på vuxenpsykiatri söder, administration. Micke
jobbar hårt och glatt på att vi ska
tänka på att hålla oss friska och
starka i arbetet, dagligen. Han
lämnar ut goda råd och tips om
pausgympa, hur man med små
medel kan få kroppen att hålla
igång. Detta är ovärderligt för oss
som har ett stillasittande kontorsarbete hela dagarna. Han ser också till att de som önskar kommer
ut på en kortare promenad under
lunchen, en gång i veckan, och
ger tips om effektiv träning efter
arbetstid. Därför vill jag nominera
vår Micke till tårtkalas!
/ Carina Korsell

Jag vill nominera en av våra undersköterskor, Eva Neldemyr.
Hon arbetar på HC Esplanaden
Västervik och har sin huvudsakliga syssla på distriktsköterskemottagningen. Där har hon
sårvårdsmottagning tillsammans
med distriktsköterskorna, sköter
om all beställning från förrådet
och ser till att allt kommer på rätt
ställe, ser till att alla instrument
blir rengjorda och också hamnar
på rätt ställe, håller ordning i sköljen och vårt konferensrum. Sitter
med i upphandlingsgruppen i regionen, är hygienombud här på
hälsocentralen, med mera. Eva är
alltid glad och hjälpsam. Hon är
noggrann och tar ett stort ansvar
för våra patienter och kollegor. Vi
är så tacksamma att vi har Eva!
/ Alla sjuksköterskor på
Esplanaden

Jag skulle vilja nominera alla
mina kollegor på akutkliniken
i Kalmar. Vi har haft en tuff tid
med corona och den är inte över
än. Men vi finns alltid för varandra och ställer upp.
/ Helén Halvardsson
Vilken kollega vill du hylla?
Mejla in din nominering till
nerven@regionkalmar.se
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Emma Svensson, distriktssköterska, som dragit igång
lunchträning på barnhälsovården i Lindsdal.

1

Hur kommer det sig?
– Jag är tjänstledig från Färjestadens hälsocental, där startade vi
lunchträning tillsammans för ett tag
sedan. Det var något jag saknade
när jag började här i Lindsdal, så
efter sommaren frågade jag om vi
skulle börja samma rutin här. Gensvaret var väldigt positivt, så sedan
dess har vi kört ett kort träningspass
på luncherna. Det är roligt!

2

4

5

3

Hur går det till?
– Vi tränar sju minuter varje vardag med hjälp av en app (7 minute workout). Där finns olika inriktningar att välja mellan och vi
varierar lite utifrån vad vi känner
för. Och det är inte så att jag är
någon slags ledare, det är bara att
jag kom med förslaget och nu är
den som lägger fram telefonen på mattan. Sedan gör
vi lika mycket
allihopa, tillsammans.
Vad ger de här korta lunchpassen er?
– Från började handlade det om
träning men nu handlar det minst
lika mycket om sammanhållning.
Vi är olika professioner på familjecentralen, som jobbar tillsammans men också var för sig, och
detta blir ett tillfälle mitt på dagen
där vi möts och stämmer av saker.
Plus att vi rör på oss och känner
oss piggare efteråt. Och träningen
har gett effekt, det vi tyckte var
jobbigt i början tycker vi är lättare
nu. Det är välinvesterade minuter
och en liten pusselbit för att skapa
ett hållbart arbetsliv.
Nomineringen visar att ditt
initiativ uppskattas av kollegorna, hur känns det?
– Jag blev helt rörd när jag fick
veta, det är så fint! Att ens kollegor tänker tanken, stämmer av
med varandra och skickar in. Jag
blev verkligen så glad av det, det
lever jag på länge!

17

NERVEN | NR 4 | DECEMBER 2021

P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R R E G I O N K A L M A R L Ä N

Vem skulle du vilja ge en

Jenny Appert, psykiatrisjuksköterska psykiatrisk
rehabilitering söder (PRE)
– Jag vill ge mina kollegor och våra samarbetspartners en
paketerad julig kram, för deras stora engagemang och driv
att hjälpa människor i svåra livssituationer. Vi fortsätter köra
så att det ryker 2022 i vårt nybyggda psykiatrihus!
Adrian Borhani, tandläkare Folktandvården i Hultsfred
– Jag vill ge en julklapp till min grymma - i positiv bemärkelse - klinikchef Rahan Pakravan. Han sliter alltid på hårt
för oss på kliniken, därför tycker jag att han förtjänar lite extra uppmuntran nu till jul. I julklapp kommer han självklart
att få en falafelrulle, från favorithaket här i bygden.

Mats Wedel, husfar och lärare Gamleby folkhögskola
– Jag skulle vilja ge Anders Tegnell en vetevärmekudde
för hans tålamod att svara sakligt och lugnt när media har
pressat och provocerat utan att lyssna. Den kan värma
onda axlar, men också kyla ner en när man blir stressad.
Om jag får ge en julklapp till så skulle jag vilja ge ullstrumpor till vår nya rektor, så att hon kan gå på i ullstrumporna
och kämpa för oss. Folkhögskolorna är rätt så små i den
här stora organisationen och behöver en stark röst.
Johnny Östman, chef fastighetsförvaltning
regionfastigheter
– Jag skulle vilja ge min kära fru Helen en skön spa-helg
då hon alltid gör så mycket för andra och ibland glömmer
bort sig själv. Så hon är värd lite extra återhämtning och lyx.

Henrik Ryheden, sjuksköterska ambulansstationen
Västervik-Gamleby
– Jag vill ge julklappen till vaccinationssamordnaren Marie
Ragnarsson, för en väl uppstyrd och effektiv vaccinering av
Region Kalmar läns invånare!

Emma Johansson, försäljningsstrateg Kalmar länstrafik
– Jag skulle vilja ge mina kollegor Hanna Hallberg och
Amanda Glender en ledig dag så att vi tillsammans kan
cykla en riktig långtur på mountainbike någonstans i länet. Sedan avsluta cykelturen med middag på en trevlig
restaurang. Jag tycker att de är väl värda detta eftersom
de bidrar med så mycket kloka tips, intressanta diskussioner och många skratt.

– Jag skulle vilja ge en julklapp till min härliga kollega Marie
Nilsson som går i pension nu till våren. Hon är en fantastisk
människa, det är få som har det tålamodet, kunskapen och
det vänliga bemötande. Hon är känd för att ha många fina
klockor och skor och skulle nog bli glad för något sådant,
men jag skulle ge henne en samling av varma, fina, julhälsningar från alla möjliga personer som hon har jobbat med
under sina 45 år i organisationen.

Marie Ragnarsson, samordnare, nära vård, regionstaben

– Jag skulle vilja ge en extra julklapp till barnen vars föräldrar jobbat oregelbundna arbetstider, med schemaändringar och övertid, under pandemin. Julen är ju barnens
högtid och jag önskar dem extra tid med familjen, tid som
de kanske gått miste om under den här tiden.

– Jag vill ge en julklapp till alla fantastiska medarbetare
som gjort att vi har kunnat genomföra vaccineringen mot
covid-19 på ett så lyckat sätt. Det har varit möjligt genom
att så många olika professioner i alla våra förvaltningar har
bidragit med sin kompetens, och inte minst sin positiva inställning - att detta är möjligt om vi gör det tillsammans.
Vi har bidragit till att cirka 387 000 doser hittills är givna i
länet. Jag skulle vilja ge er alla ett par gosiga och varma
raggsockar att använda när ni sitter och myser med en god
bok. God jul!

Inger Törnkvist, undersköterska bemanningsenheten
Oskarshamns sjukhus

Carina Parai, verksamhetschef Emmaboda HC

– Jag skulle vilja ge en stor korg med julgodis till all IVApersonal på Länssjukhuset i Kalmar för att de kämpat så
hårt under 2021 med corona-patienter. Jag var där och
arbetade som utlånad, och de tog väl hand om mig och
annan inlånad personal, under svåra förhållanden. Min tid
där gav mig många nya vänner och fina minnen trots en
jobbig tid.

– Jag vill ge en julklapp till all personal på Emmaboda hälsocentral. Under pandemin har det varit tvära kast, med
allt från PCR, självtester, smittspårning, vaccinationer och
alla patientflöden vi ändrat för att säkerställa en säker arbetsplats. Jag är så tacksam att jag får vara verksamhetschef för ett sådant superteam! De är fantastiska och jag vill
rikta ett stort tack till alla dem.

Sibylle Loo, basenhetschef Anestesi- och intensivvårdsavdelningen Kalmar
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Det är lite läskigt

Varjedag-berättelse
- en varjedag-berättelse berättad av Eva-Lotta Johansson, verksamhetschef
När det var dags att vaccinera de
lite yngre målgrupperna på vaccinationscentralen i Kalmar slogs vi
av att många av de som kom var
väldigt oroliga. Vi kunde ofta tidigt
se om de inte mådde bra. Orsakerna
var säkert många, vi som arbetade
på centralen pratade om att de kanske är mer spruträdda än de äldre.
Jag minns speciellt en kille i yngre
tonåren som satte ord på sin ängslan som i hans fall handlade om så
mycket mer.
– Det är inte själva sprutan eller
vaccinet som jag är rädd för. Det
blev bara så verkligt att pandemin
finns när jag kom in i den här lokalen, att allt inte alls är som vanligt.

Foto: Roger Sjöström

Regiondirektören

Det är så mycket folk som tyst väntar och får sprutor. Jag har nog inte
riktigt förstått och det är lite läskigt.
Han och många andra behövde
lite extra omhändertagande
och tid av den som vaccinerade. Jag tror att eftersom vi
såg och mötte dem i det så
gick det många gånger lättare när det var dags för dos
två. Vissa sa nämligen att de
kände sig tryggare nu när
de visste att vi kunde hjälpa
dem på ett sätt som gjorde
att det blev ganska bra ändå.
De kunde få ligga ner, tid att
prata med oss, få lite vatten
eller saft och i vissa fall få
sprutan i ett egen rum. Vid
något tillfälle bokade den
som vaccinerade till och
med om sitt arbetspass så

att hon även kunde vara där och ge
spruta två.
Det har varit fantastiskt att arbeta
med alla dessa medarbetare, vilken

upplevelse, så bra det blev. Jag är så
stolt över vad vi gjort tillsammans
och kanske framförallt hur vi gjorde
det.

Tillbaka till det nya normala
Efter sommaren ser mycket
ut som vanligt på våra arbetsplatser. Ändå är det en
ny tid vi befinner oss i.
Fysiska möten blandas med digitala och invånarnas förväntningar
på icke-fysiska möten har skapat
ett bestående förändringstryck.
Detta påverkar naturligtvis både
medarbetar- och chefskapet. Tiden efter pandemins mest intensiva fas har gett oss förutsättningar
och möjligheter samtidigt som
den nya verkligheten är utmanande. För mig är detta det nya
normala. Det är en ny vardag som
vi alla är med och skapar.
Just nu möter vi den pågående
pandemin med flera åtgärder. Det
handlar om beredskap, testning
och smittspårning och inte minst
genomför vi nu ett brett och utmanande vaccinationsuppdrag. Detta
är i mina ögon det viktigaste hälsouppdraget i modern tid. Att så
många som möjligt vaccinerar sig

är viktigt både för den enskilde
och för hela samhället. Jag håller
också med Eva-Lotta Johansson
i Varjedag-berättelsen här ovan:
”Jag är så stolt över vad vi gjort
tillsammans och kanske framförallt hur vi gjorde det”.
Samtidigt som vi hanterar pandemin behövs både återhämtning
och återstart i regionens verksamheter. Det är en balansgång som
vi får hjälpas åt att hantera. I en
tid där förändringens vindar blåser behöver vi hålla fast vid våra
grundpelare. Vår värdegrund och
vårt dagliga förhållningssätt att
arbeta öppet, engagerat och kunnigt gäller i dag som i morgon.

Ingeborg Eriksson | Regiondirektör
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Det bästa med jobbet:
– Flexibiliteten. Det är att den ena dagen inte är den andra
lik. Mina arbetskamrater. Vi är ett glatt gäng, och vi får ofta
höra att vi är uppskattade. Jag tror det är för att vi kompletterar varandra som vi fungerar så bra tillsammans. Vi vill
framåt, är väldigt nyfikna och det gör att vi utvecklas, och
inte står och stampar på samma ställe. Det är ett utmanande
jobb, vi har olika patienter varje dag. Många känner man visserligen igen, men det är ändå ett nytt möte varje dag.
– Jag skrattar varje dag och det är verkligen inga tunga steg
till jobbet. Jag har nog alltid velat jobba inom vården, det har
inte funnits något annat. Min mamma jobbade inom vården.
Och det är ett viktigt jobb. Jag har tidigare jobbat inom äldreomsorgen, med demensvård, och inom socialförvaltningen.
Jag har alltid trivts.

Arbetsuppgifter:
– Vi undersköterskor är alla överallt här på hälsocentralen.
Vi kan lite om mycket. Vi är i receptionen, på labb och egen
mottagning. På labb jobbar vi till exempel med venprovtagning och annan provtagning. På egen mottagning tar vi
blocktryck, lägger om sår, jobbar med suturtagning. I receptionen är vi ansiktet utåt och det första ansiktet patienten möter, så det är viktigt att det mötet blir bra.

Nervenfikat

Tre egenskaper jag uppskattar hos kollegor:
– Kunskapen som de har. Jag lär mig alltid något nytt av mina
kollegor. Flexibilitet. Det är viktigt för att få en fungerande
arbetsgrupp. Vi jobbar med den frågan hela tiden, men samtidigt går det med automatik också. Vi är ett bra team – sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. Vi jobbar för det
allihop. Och värmen som de ger. De finns där och är pålitliga,
man kan prata med dem. Man litar på dem. Arbetskamraterna
är en del av ens liv. De är helt enkelt bäst!

Starkt minne från arbetslivet:
– Det var en klurig fråga. Man har många minne från många
arbetsplatser. Men det är mötena man har med människor, så
kan jag summera det hela. Både med patienter och kollegor.
En del möten ligger kvar hos en, även om det var 20 år sedan
jag var på den arbetsplatsen. Och en del möten jag har här
kommer jag ha med mig hela livet.
– Det kan handla om att göra en människa trygg, att man har
nått fram och verkligen fått kontakt med den människan. Och
inom demensvården handlar det verkligen om bemötande.
– Det är många tanter och farbröder som lever kvar hos mig.
Som mannen som bara vägrade duscha när jag gick på semester. När jag kom tillbaka efter fyra veckor sa han: ”Bra
att du är tillbaka, för då kan jag duscha!”.

Petra Johansson och Maria Andersson

Detta visste ni inte om mig:
– Alltså – jag vet verkligen inte. Jag har inget pokerfejs.
Mina kollegor kan läsa mig som en bok, men det är ju ingen
hemlighet. Annars kommer jag inte på något. Jag säger pass
på den.

En förebild:
– Svår fråga för man har ju många förebilder, men ingen
speciell. Men måste jag säga något så blir det mina kollegor,
för de är duktiga och de snappar alltid upp något nytt varje
dag.

Fritidsintressen:
– Jag tycker om att umgås med familj och vänner, läsa böcker; skönlitteratur och självbiografier, titta på serier på teve.

Jag skrattade senast:
– ¬I dag då. Vi skrattar varje dag här. Vi är nog duktiga på att
ta tillvara på de tillfällena. Det kan vara något man säger eller
gör, en liten gliring till någon, men alltid med hjärta. Och alla
är likadana. Och när ni kom med Nervenfika. Jag blev så glad
och tänkte: ”Åh vad roligt att en kollega blivit nominerad.”
Jag blev så varm om hjärtat. Att det var jag kunde jag inte
tänka mig.

Nomineringen kommer från kollegan
Maria Andersson

Jag vill nominera min fina kollega Petra Johansson på Hultsfreds hälsocentral. Hon är alltid
positiv och rolig att jobba med. Hon är spindeln
i nätet och löser alla diverse problem, litet som
stort. Hon förtjänar minst en guldmedalj! Under
denna corona-tid som varit och är har vi alla fått
svänga om med tvära kast med andra arbetsuppgifter och på annan plats än där vi brukar.
Det är Petra som håller i trådarna och ser till att
det finns personal på rätt plats.
Hon är vår samordnande stjärna på jobbet!

Petra Johansson undersköterska vid Hultsfreds hälsocentral

Posttidning B

